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Jakelu  BPW Helsinki, jäsenistö 
  BPW Vantaa 

  BPW Finland 
 

 
Sisältö 
• Riitta Rönn, BPW Helsinki, puheenjohtaja:  

Tasa-arvo balanssiin - #100naistaeduskuntaan 

• BPW Turun vierailu Helsingissä 21.1.2023 voimaannuttava 

• Vierailu Nordean Taidesäätiöön 1.2.2023 sykähdyttävä 
• BPW Helsingin sääntömääräinen vuosikokous 21.3.2023 

 

 
Riitta Rönn, BPW Helsinki, puheenjohtaja 

Tasa-arvo balanssiin - #100naistaeduskuntaan 
 
 

Puheenjohtaja Riitta Rönn katselee 
toiveikkaasti tulevaan ja uskoo, 

että saamme vuoden aikana lisää 

jäseniä yhdistykseemme ja  

voimme olla mukana vahvasti 
vaikuttamassa keskeisten tasa-

arvotavoitteiden toteutumiseen.  
(Kuva: @satuirene.photography) 

 

 

 

 
 

 

 

 
____________________________ 
 

Näköalapaikkoja hallituksessa! 

Ilo toimia ja vaikuttaa 

yhteistyössä verkostoissa! 

Oletko kiinnostunut? 
____________________________ 

 

 

 
 

Alkanut vuosi on tasa-arvotavoitteiden vaikuttamisen 

kannalta tärkeä. Huhtikuun alun eduskuntavaaleissa valitaan 

200 kansanedustajaa, joiden päätökset vaikuttavat jokaisen 
arkeen ja tulevaisuuteen. Naisjärjestöjen Keskusliitto julkisti 

ensi vaalikauden tavoitteensa vuosikokouksessaan 

marraskuussa 2022. Myös BPW Finland ja jäsenjärjestöt 

löydämme noista tavoitteista paljon meillekin tuttua ja 
tärkeää tavoitetta. Niitä on näin ollen varsin luonnollista 

edistää.  
 

Naisjärjestöjen keskusliiton vaaliteemana on 100  

naista eduskuntaan. Varmaan monet olettekin jo 
noteeranneet sosiaalisessa mediassa aihetunnisteen 

#100naistaeduskuntaan.  
 

Tavoitteelle on vahvat perustelut: eduskunnan yli 
vuosisataisessa historiassa on jo aika saada ensimmäisen 

kerran tasa-arvon näkökulmasta kansanedustajien balanssi! 

Tätä 100 naista eduskuntaan -tavoitetta kannattaa tuoda 
esille oman yhdistyksemme kuten myös liiton ja 

sisaryhdistystemme toiminnassa lähikuukausina.  
 

Parin seuraavan kuukauden aikana tasa-arvo- ja 
ihmisoikeuskysymykset tulevat esille myös eri tahojen 

järjestämissä vaalikeskusteluissa. Vaikka emme järjestäkään 

omaa tilaisuutta, kuten joskus aiemmin, pääkaupunkiseudulla 
on tarjolla monia kiinnostavia tilaisuuksia kuten vaikkapa 

Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistyksen Sata naista 

eduskuntaan -seminaari 10.2.2023. Mennään joukolla 
mukaan! 
 

Yhdistyksemme omassa toiminnassa vuoden alku on aina 

valmistautumista kevään vuosikokoukseen. Niin tälläkin 
kertaa. Uuden hallituksen kokoaminen erovuoroisten jäsenten 

tilalle on joka kerta haasteellista. Vaikka pienensimme 

sääntöuudistuksessa hallituksen kokoonpanon kuudesta 
viiteen, vaatii hallituksen kokoon saaminen kannustusta ja 

suostuttelua. Jos olet kiinnostunut toimimaan 
hallituksessamme tai muutoin osallistumaan toimintaamme 

aktiivisesti, niin kannattaa olla yhteydessä.  
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____________________________ 
 

Jäsenhankintakampanja 

käynnistymässä!  
Löytyykö verkostoistasi  

uusia jäseniä? 

____________________________ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

BPW Turun vierailu Helsingissä 21.1.2023 voimaannuttava 
 
 

 
Onnistunut vierailupäivä päättyi yhteiseen 

ruokailuun Ravintola Lasipalatsissa 
 

 

 
 

 

 

Oman yhdistyksemme, kuten monien muidenkin BPW-

yhdistysten jäsenmäärän suunta on ollut hiljaa laskeva. 
Omassa hallituksessamme kuten myös liiton hallituksessa on 

tunnistettu tarve jäsenhankintakampanjoihin. Ideat tältäkin 
osin ovat tervetulleita kuten myös sen mietintä, voisimmeko 

itse kukin kutsua joitain tuntemiamme naisia jäseniksemme.  
 

Pääkaupunkiseudun yhteistyössämme tapahtuu muutos, 

koska Espoon BPW-yhdistyksen lakkauttaminen on 
meneillään. Valitettavasti näinkin voi käydä, että omaa 

yhdistystämme jäsenmäärältään suurempi yhdistys 
joudutaan lakkauttamaan, koska ei pystytä saamaan 

hallitusta kokoon. Tämä on hälytyssignaali myös omalle 

yhdistyksellemme.  
 

Viime vuosina pääkaupunkiseudun BPW-yhdistysten yhteistyö 
on tiivistynyt, joten toivottavasti mahdollisimman moni 

Espoon yhdistyksen entinen jäsen löytää tiensä meidän tai 
Vantaan yhdistykseen. Ilokseni muutama Espoon yhdistyksen 

kollega onkin jo siirtynyt jäseneksemme. Olette todella 

lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaamme!  
 

Uudet vuoden alussa käyttöön otetut yhdistyksemme 
verkkosivut uudistivat yhdistyksemme visuaalisen ilmeen ja 

tuovat uusia mahdollisuuksia yhdistyksemme viestintään. 
Olen omassa elämässäni vuoden alussa aina toiveikas siinä, 

mitä kaikkea alkavan vuoden aikana voikaan saada aikaan.  
 

Toivon, että omassa yhdistyksessämme saamme vuoden 

aikana lisää jäseniä ja voimme olla mukana vahvasti 
vaikuttamassa keskeisten tasa-arvotavoitteiden 

toteutumiseen. Ja toivottavasti koko vuoden ajan voimme 
kohdata kasvotusten eri tilaisuuksissa ja näin paikata sitä 

tapaamisten vajetta, joka syntyi kahden 

koronapandemiavuoden aikana. Tapaamisiin tasa-arvon ja 
yhdessäolon merkeissä! 

Turun BPW-yhdistyksen ja oman yhdistyksemme 
vierailuperinne jatkui, kun Turun BPW-läiset olivat 

vieraanamme lauantaina 21.1.2023. Edellisestä 

vierailustamme oli kulunut muutama vuosi, koska 

olimme joutuneet siirtämään turkulaisten vierailua 
useamman kerran erityisesti koronarajoitteiden 

vuoksi. Näin ollen olimme erityisen iloisia 

jälleennäkemisestä. 
 

Tapaamiseen osallistui kaikkiaan 12 BPW-läistä Turun 
ja Helsingin BPW-yhdistyksistä. Aamupäivällä 

kerroimme omia ja yhdistystemme ajankohtaisia 

kuulumisia. Monen vuoden tauon jälkeen meillä olikin 
paljon kerrottavaa. 
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Arkkitehti Wivi Lönnin tuotanto oli jo osalle 

entuudestaan tuttua. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vierailu Nordean Taidesäätiöön 1.2.2023 sykähdytti 
 

   
 

   
 

  
 

BPW-Helsinki järjesti vierailun Nordean 

taidesäätiössä ja pankkimuseossa 
1.2.2023 taitavien oppaiden johdolla. 

Mukana oli yhteensä 22 jäsentä paitsi 

Helsingin myös Espoon ja Vantaan 

yhdistyksistä.  
 

Pankkimuseon helmi on 1900-luvun 
jugendia edustava pankki-interiööri. Sen 

suunnittelivat Saarinen, Lindgren ja 
Gesselius. Esillä on myös nostalgisia 

pankkitoimintaan liittyviä esineitä. 
 

Upeassa pankkisalissa on esillä upeita 

Suomen kulta-ajan taiteilijoiden teoksia. 
Ripustus uusitaan kerran vuodessa. 

 
Kuvakooste Nordean arvokkaasta pankkisalista ja Taidesäätiön 
kokoelmista: Tiina Aaltonen, Päivi Viippola 

Vierailun pääkohde oli Arkkitehtuurimuseon Eläköön 

Wivi Lönn -näyttely. Selkeäsanaisen oppaan 
opastuksella kuulimme naisarkkitehtien uranuurtajan 

Wivi Lönnin suunnittelemista rakennuksista ja myös 
siitä, miten viime vuosisadan alun yhteiskunnassa ja 

ammattilaispiireissä suhtauduttiin Wiviin, joka 

ensimmäisenä naisena perusti Suomeen omaa 
nimeään kantavan arkkitehtitoimiston. Samalla 

kuulimme myös naisarkkitehtien yhdistys Architectan 

toiminnan kehittymisestä.  
 

Oli mukava havaita, että osallistujillamme oli 

omakohtaisia muistoja Wivi Lönnin tuotannosta ja 

Architectan toiminnasta. Vierailun päätteeksi 
nautimme ravintola Lasipalatsin antimista 

omakustanteisesti.  
 

Päivä oli voimaannuttava ja virkistävä. Mukana olleet 
turkulaiset aloittivatkin heti vastavierailun 

suunnittelun. Siispä odotettavissa on ensi vuonna 
kutsu aina kiinnostavaan Turkuun. 
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BPW Helsingin sääntömääräinen vuosikokous 21.3.2023 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

BPW Helsingin sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 

tiistaina 21.3.2023 klo 17.30 alkaen Scandic Grand Central 
Helsingissä.  
 

Vuosikokous on tärkeä toimintamme tulevaisuuden kannalta. 

Siksi toivomme jäsenistön joukolla osallistuvan päättämään 
yhteisistä asioistamme.  
 

Merkitse päivä jo kalenteriisi. Seuraavassa jäsentiedotteessa 

kerromme lisätietoa. Myös vuosikokousdokumentit 
lähetämme ennakkoon maaliskuun alussa.  


